
DINE FORDELE

 § Big data-analyser, der  
giver mening 

 § Forbedret forudsigelighed 
 § Fuld transparens
 § Øget effektivitet 
 § Data direkte tilgængelige på 
forbrugsstedet

FUNKTIONER

INTUITIV & ENKEL PLATFORM

GLOBAL LAGERGENNEMSIGTIGHED 

GRAFISKE ANALYSER & RAPPORTER 

DATA I REALTID

KAN JUSTERES 24/7

ERP-INTEGRATION

MOBIL APP TIL SMARTENHEDER

BOSSARD LØSNING - ARIMS

Effektiv lagerstyring af forsyningskæden
 

Den interaktive ARIMS-platform giver dig fuld kontrol over dit materialeflow. Her kan du spore dine ordrer, holde 
styr på dit lager digitalt, og få adgang til Big data-analyser. Disse funktioner forbedrer forudsigeligheden og 
effektiviteten i forsyningskæden. ARIMS Mobile sikrer fuld transparens over dine B- og C-varer - døgnet rundt.
 
ARIMS er cloud-baseret, har et brugervenligt interface og intuitive funktioner. Den digitale platform er hjernen 
bag Bossards Smart Factory Logistics. ARIMS er klar til B2B ERP-integration, tillader M2M-kommunikation 
og bringer Industri 4.0 ind i din produktion!

Inventory Management
24/7 operation



ARIMS giver dig et samlet overblik over håndteringen af dine B- og C-varer. ARIMS har følgende 
hovedfunktioner:

ARIMS Analytics 
ARIMS Analytics giver dig overblik over dine lokationer, varer, ordrer og leverancer. Ved hjælp af analyser,
rapporter, tabeller og diagrammer får du lynhurtigt overblik og eksporteres nemt. ARIMS Analytics
anvender i stort omfang Big data, der leveres i realtid, hvilket sikrer, at du altid har de nyeste
produktionsdata til rådighed.

ARIMS Interactive 
Med ARIMS Interactive danner du dine forslag til ændringer direkte i systemet. Derudover kan du tilpasse
systemparametrene og se nuværende og tidligere ændringer.

ARIMS Mobile 
Med ARIMS Mobile har du altid nem adgang til alle funktionerne. Appen 
er tilgængelig til Android- og iOS-enheder, og giver dig fuld kontrol, 
også når du befinder dig i produktionsområdet. Find dit emne, få adgang 
til den nødvendige information og kontroller dine ordrer i realtid.

ARIMS er vores bud på en succesrig fremtid med Industri 4.0, og vi
står altid til rådighed med support og gode råd.

ARIMS

Hvis du har spørgsmål til Bossard ARIMS,
er du velkommen til at kontakte os via www.bossard.dk


